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ERRATUM
bij het verslag

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling 
van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het 

Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordening (EU) 

nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EU) 
nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad

(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Rapporteur: Esther Herranz García
A8-0200/2019

Amendement 53 wordt als volgt gelezen:

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) Om ervoor te zorgen dat de door de 
lidstaten vastgestelde streefcijfers en het 
ontwerp van de interventies passend zijn 
en tot een zo groot mogelijke bijdrage aan 
de GLB-doelstellingen leiden, moet de 
strategie van de strategische GLB-
plannen worden gebaseerd op een 

(57) Het is van belang dat de 
strategische GLB-plannen op passende 
wijze veranderingen in de 
omstandigheden in de lidstaten, de 
structuren (zowel intern als extern) en de 
marktsituaties kunnen weergeven en dat 
zij daartoe in de loop van de tijd kunnen 
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voorafgaande analyse van de lokale 
contexten en op een evaluatie van de 
behoeften in verband met de GLB-
doelstellingen. 

worden aangepast.

Amendement 302 wordt als volgt gelezen:

Amendement 302

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Producentenorganisaties in de 
sector groenten en fruit en/of unies daarvan 
kunnen een actiefonds oprichten. Dit fonds 
wordt gefinancierd met:

1. Producentenorganisaties in de 
sector groenten en fruit en/of unies daarvan 
kunnen een actiefonds oprichten voor de 
financiering van door de lidstaten 
goedgekeurde operationele programma’s. 
Dit fonds wordt gefinancierd met 
bijdragen van de producentenorganisatie 
zelf of de unie van 
producentenorganisaties en/of de leden 
ervan plus de in artikel 46 bedoelde 
financiële steun.

Amendement 547 wordt als volgt gelezen:

Amendement 547

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Van de in lid 4 ter van dit artikel 
bedoelde bedragen, worden ten minste 5 
% van de in bijlage VII vastgestelde 
bedragen gereserveerd om bij te dragen 
aan de herverdelingsbetalingen als 
bedoeld in artikel 26.
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Amendement 706 wordt als volgt gelezen:

Amendement 706

Voorstel voor een verordening
Artikel 138 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in de artikelen 4, 7, 12, 15, 23, 
28, 32, 35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 104 en 
141 bedoelde bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen, 
wordt aan de Commissie verleend voor een 
termijn van zeven jaar vanaf de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening. De 
Commissie stelt uiterlijk negen maanden 
voor het einde van de termijn van zeven 
jaar een verslag op over de 
bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden vóór het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet.

2. De in de artikelen 4, 7, 11, 12, 28, 
32, 35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 83, 94, 110, 
120 en 141 bedoelde bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen, 
wordt aan de Commissie verleend voor 
onbepaalde tijd vanaf de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening. 

De laatste rij in Amendement 716 wordt als volgt gelezen:

Door de Commissie voorgestelde tekst
* De meeste impactindicatoren zijn al verzameld 
via andere kanalen (Europese statistieken, JRC, 
EEA ...) en gebruikt in het kader van andere EU-
wetgeving of de SDG's. De frequentie van de 
gegevensverzameling is niet altijd jaarlijks en er 
kan sprake zijn van 2 à 3 jaar vertraging. ** 
Richtlijn betreffende een duurzaam gebruik van 
pesticiden

* Proxies voor resultaten. Jaarlijks 
door de LS meegedeelde gegevens 
voor het monitoren van de voortgang 
in de richting van de streefdoelen die 
zij in de GLB-plannen hebben 
vastgesteld.

*Jaarlijks meegedeelde gegevens 
voor hun gedeclareerde uitgaven.

**Steun voor operationele 
groepen in het kader van het EIP 
valt onder de bepalingen inzake 
samenwerking.

Amendement
* De meeste impactindicatoren zijn al 
verzameld via andere kanalen (Europese 
statistieken, JRC, EEA ...) en gebruikt in het 
kader van andere EU-wetgeving of de SDG's. 
De frequentie van de gegevensverzameling is 
niet altijd jaarlijks en er kan sprake zijn van 2 à 
3 jaar vertraging. ** De index voor bestuivers 
zal worden toegepast nadat de Europese 
Commissie de methodologie ervan heeft 

* Proxies voor resultaten. Jaarlijks 
door de LS meegedeelde gegevens 
voor het monitoren van de voortgang 
in de richting van de streefdoelen die 
zij in de GLB-plannen hebben 
vastgesteld. 

*Jaarlijks meegedeelde gegevens 
voor hun gedeclareerde uitgaven.

**Steun voor operationele groepen 
in het kader van het EIP valt onder 
de bepalingen inzake 
samenwerking.



PE627.760v03-00 4/4 RR\1184165NL.docx

NL

vastgesteld ** Richtlijn betreffende een 
duurzaam gebruik van pesticiden

(Betreft alle taalversies. De correctie in AM 302 is niet van toepassing op de IT versie. De 
correctie in AM 715 is niet van toepassing op de CS, DE, EL, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, 
NL, PL, PT, RO, SK, en SV versie.)


